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Adviesnota raad
Aanpassen "Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke 
Belastingen".

Samenvatting

Aanpassen "Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen".

Beslispunten

1. De kwijtscheldingsregeling vast te stellen conform bijgaand raadsbesluit nr. 17.006.

Inleiding

Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding moeten de 
regels, zoals vermeld in de "Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990", worden 
gevolgd. In de onderliggende berekening moet het vermogen en de kosten van 
bestaan worden meegenomen. In de uitvoeringsregeling is dwingend opgenomen wat 
hieronder moet worden verstaan. Het is noodzakelijk gebleken om de gemeentelijke 
kwijtscheldingsregeling tegen het licht te houden en aan te passen zodat 
onduidelijkheden vermeden worden.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Gemeentewet
- Invorderingswet 1990
- Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Beoogd effect

Door het opnieuw vaststellen van de onderhavige regeling wordt beoogd dat de 
gemeente Veldhoven voldoet aan de wettelijke eisen die zijn gesteld aan het verlenen 
van kwijtschelding.

Argumenten

1.1. Voor het verlenen van kwijtschelding is de gemeente gebonden aan de wetgeving 
zoals vermeld in de "Invorderingswet 1990" en de "Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990".
In de laatste regeling is opgenomen wat er moet worden verstaan onder vermogen en 
de kosten van bestaan.
In de huidige regeling is opgenomen dat voor wat betreft het vaststellen van de 
financiële middelen (vermogenstoets) er wordt uitgegaan van tweemaal het voor de 
verzoeker geldende normbedrag voor de kwijtschelding. Er wordt dus afgeweken van 
de wettelijke voorschriften.



Om te voorkomen dat hierover onduidelijkheden ontstaan is het noodzakelijk de 
"Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen" aan te passen in die zin dat, daar 
waar dwingend voorgeschreven, altijd de wettelijke regelingen worden gevolgd.
Het betreffende lid van de vermogenstoets is dan ook verwijderd.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico's.

Financiën

De onderhavige wijziging van de "Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen" 
zal geen extra belasting opleveren voor de kosten van het minimabeleid.

Communicatie en samenspraak

De gewijzigde regeling wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Er vindt geen 
externe communicatie over de wijziging plaats.

Uitvoering | planning

De uitvoering van deze kwijtscheldingsregeling ligt bij het cluster belastingen.

Bijlagen

Geen.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,
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burgemeester

H.J. de Ruiter 
secretaris
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